
 

Český rybářský svaz, z.s.                           
místní organizace Žehuň 
IČO: 47528630 
Žehuň 136  PSČ: 289 05 

 

Č.j.: 6/2021 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 1.7.2021 v Sánech od 18:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Jan Psota, Ing. František Malý, Vladimír Šamša, Pavel Bořek 

Omluveni: Josef Vaníček, Pavel Šamša 

Hosté: Mgr. Oldřich Novotný, 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička - předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

4) Zpráva pokladníka (Ing. Malý)  

5) Diskuse    

1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička)  

- Jednání výborové schůze zahájil předseda MO ČRS Žehuň, přivítal přítomné a seznámil je s 
programem a plánovaným průběhem výborové schůze. K programu nebyly žádné připomínky a byl 
jednomyslně schválen. Schůzi nadále řídil. 

 

2. Zpráva předsedy – informoval o obsahu došlé pošty, připomněl a provedl kontrolu zápisu a 
usnesení z minulé chůze 

-  informoval o přípravách na výroční členskou schůzi v termínu 17.7.2021 od 14 hodin v sále 
Dobšického šenku, předseda zajistil odeslání pozvánek na schůzi všem členům MO Žehuň a 
zarezervoval sál + ozvučení + drobné občerstvení pro účastníky 



 

- informoval o pořízení nové sekačky Dolmar s pojezdem na údržbu kolem chovných rybníků 
organizace  

- informoval členy výboru o uzavření pojistné smlouvy z odpovědnosti manažerů, pojistná smlouva 
byla uzavřena Radou ČRS jakožto hlavním orgánem ČRS a pobočné spolky, které v 2/2020 projevili 
zájem se pojistit do ní byli obsaženy, také naše MO se k pojištění přihlásila 

- informoval o dodání dětských reflexních vest pro MŠ, viz, minulé zápisy, na začátku školního roku 
bude s průvodním dopisem rozděleno 4 ks do MŠ Opolany, 4 ks do MŠ Sány a 4 ks do MŠ Žehuň 

- informoval o pročištění vtoku do Nádrže v Sánech za pomoci SDH Žehuň pod vedením p. Bořka, 
pomocí cisterny bylo potrubí několikrát propláchnuto a zbaveno veškerých usazenin – předseda 
poděkoval SDH za spolupráci 

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o plánovaném slovení mníka z Výtěráku dne 21.6.2021. Celkem bylo sloveno 2 500 ks a 
z toho  2 000 ks bylo doprodáno SÚS – mník o průměrné délce 8 cm- ryba krásná a zdravá 

- hospodář informoval o dodání váčkového plůdku amura Am0 od SÚS v počtu 60 000 ks – ponecháno 
na odchovných žlabech a následně bude přeloveno do chovného rybníka 

- informoval o závadě na el. čerpadle Tropic, které slouží k napuštění kádí na vozidlech, bohužel 
závada nejde opravit, výbor jednohlasně odsouhlasil koupi nového čerpadla v hodnotě do 5 000 Kč. 

- informoval o plánovaném výlovu rybníka Badra dne 18.9.2021 a následné brigádě na Dobšickém 
rameni nebo dle potřeby MO dne 25.9.2021 – informace bude předána na výroční schůzi a bude 
vyvěšena na webových stránkách 

 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

- informoval o příjmových a výdajových stránkách MO v měsíci červen 

 

5. Diskuse 

-  pan O. Novotný informoval o umístění dřevného zábradlí z dubových kůlů ze silnici dolů 
k Dobšickému rameni – umístil p. Novotný a p. malý ze spolku Dobšané z.s.  

- dále pan Novotný informoval, že z opravy Dobšického oppida zbyly dřevěné kůly, které byly 
převezeny k sálu a poslouží v budoucnu jako otop na pořádání kulturních akcí a nebo např. v případě 
rybářů pořádání výroční členské schůze – nebude se tedy za otop platit obci, ale topivo bude zdarma 



- dále informoval o proběhlých oslavách Cidlinky a sdělil výboru MO, že byla spolku Dobšané z.s. 
přiznána finanční dotace na činnost, z této dotace přispějí MO Žehuň částku 2 000 Kč 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 08.08.2021 v Sánech od 18:00. 

 

 

Ing. Ondřej Jedlička v.r.                                                                      Pavel Bořek v.r. 

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


